
 
 

TRIBUNALUL BRA 

 

 

COMUNICAT  3.09.2020 

 

 

Vă aducem la cunoștință că, având în vedere: 

1.  Hotărârea nr. 734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a modificărilor și 

completărilor aduse prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020; 

2.   Planul specific de continuitate, în situația indisponibilizării personalului într-un procent de 10%, 

30% sau 50% din cauza infectării cu Coronavirus (COVID - 19), aprobat prin Hotărârea Colegiului de 

Conducere nr. 4 din 9 martie 2020. 

3. necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus - COVID-19, și 

limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 și prevenirii răspândirii infecțiilor 

respiratorii cauzate de de gripa sezonieră (având în vedere sezonul rece) şi pentru asigurarea sănătății și 

securității în muncă la nivelul personalului Tribunalului Brașov, dar şi pentru desfășurarea în bune 

condiții a activității curente a instanţei, la nivelul Tribunalului Brașov, 

 

Prin Decizia președintelui Tribunalului Brașov nr. 88/3.09.2020 s-au stabilit măsurile 

administrative ce vor fi aplicate începând cu 7.09.2020, după cum urmează: 

 

 

 1.  Începând cu data de 7 septembrie 2020 și până la noi dispoziții, la Tribunalul Brașov 

programul de lucru cu publicul la compartimentele Tribunalului Brașov - arhivă, registratură, 

Biroul local de expertize tehnice și judiciare – se desfășoară în zilele de: 

 

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI  interval orar  08,30 - 12,00 

 

 Program justițiabili      -  08,30 - 10,00 

 Program avocați, experți, consilieri juridici  -  10,00 - 12,00 

 

 2.  Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul  se modifică și se  

desfășoară în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în intervalul orar 9 - 11.  

 Se recomandă justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea 

de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele 

de contact fiind disponibile pe portal.just.ro, iar deplasarea  la instanță  să se facă doar dacă este absolut 

necesar.  

 

 3. Se aplică, în continuare, dispozițiile deciziei președintelui Tribunalului Brașov nr. 

70/12.05.2020 privind regulile de acces şi circulaţie în Tribunalul  şi Judecătoria Braşov, respectiv 

decizia președintelui Tribunalului Brașov nr. 71/14.05.2020, astfel cum a fost completată prin decizia 

președintelui nr. 78/16.06.2020 privind accesul persoanelor cu dizabilități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4.  Începând cu data de 7 septembrie 2020 și până la noi dispoziții, la nivelul Tribunalului Brașov 

se dispun următoarele măsuri administrative: 

 

1. Fiecare persoană care intră în imobilul situat în Brașov Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45 va 

purta mască sau orice alt dispozitiv care acoperă gura și nasul (eșarfă, fular, material, etc). 

Este interzis accesul fără mască sau dispozitiv de acoperire a nasului și gurii. 

 

 2. Se menține triajul epidemiologic, respectiv fiecare persoană care intră în imobilul situat în 

Brașov Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45 va fi supusă verificării temperaturii cu scannerul termic, pus la 

dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza, iar în cazul în care temperatura corpului unei 

persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute îi va fi interzis 

accesul în incinta imobilului. Accesul în sediul instanței a persoanelor depistate cu temperatură peste 

cea menţionată în aliniatul precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie 

care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia. 

 În situația în care persoana verificată are o temperatură mai ridicată de 37,5o nu i se va permite 

accesul în clădire. Persoana care a efectuat verificarea va completa un formular care va conține datele 

persoanei verificate, nume, prenume, calitatea și numărul dosarului. Acest document va fi prezentat de 

îndată completului de judecată prin grefierul de ședință. (anexa 1) 

 

 3. Este obligatorie respectarea distanței sociale de 1-2 metri, pe holurile instanței, în curtea 

instanței, sau alte birouri în care se desfășoară activitate cu publicul. 

 

 4. Orice persoană care are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate va evita expunerea sa 

sau a altor persoane. 

 

 5. Este permisă prezența la sediul instanței doar a părților și a avocaților care le acordă asistența 

juridică, precum și a celorlalți participanți la activitatea de judecată (martori, experți, executori, 

lichidatori, interpreți, traducători), cu prezentarea citației pentru termenul de judecată, a programării 

pentru studiul dosarelor, a documentelor ce vor fi depuse la registratură, a adresei/solicitării/etc. 

 Prezența în incinta arhivelor pentru studiul dosarelor este permisă pentru o durată cuprinsă între 

15 și 30 de minute/per dosar, pentru cel mult două persoane în același timp. 

 

 6.Cererile de studiu al dosarelor se transmit utilizându-se programatorul electronic, programator 

accesibil pe site-ul Tribunalului Brașov. Se aplică, în continuare dispozițiile deciziei președintelui 

Tribunalului Brașov nr. 69/8.05.2020 privind regulile ce reglementează studiul dosarelor în arhive. 

  

7. Cererile adresate instanței urmează a fi trimise, pe cât posibil, în format electronic, mail, sau 

fax. Se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare electronică 

permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru judecată, urmând ca 

originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este solicitat de către acesta. 

 Depunerea actelor la registraturi este permisă cu respectarea distanței de 1,5 m între persoane, cu 

evitarea cozilor mai mari de 3 persoane și  cu respectarea regulilor de distanțare socială. 

 

 8. Ședințele de judecată (cu număr maxim de 30 dosare pe ședință, în funcție de complexitate, 

respectiv maximum 40 cauze apel înregistrate la Secția a II-a Civilă, de contencios administrativ și fiscal) 

se vor desfășura pe ore, prezența părților și a avocaților în sediul instanței, fiind permisă în imobil cu 15 

minute înainte de ora stabilită și în sala de judecată cu 10 minute înainte de ora stabilită. Pe citațiile 

emise în vederea încunoștințării părților despre termenele fixate, este obligatorie menționarea orei la 

care este programată cauza pentru a fi judecată. 

 

9. Listele de ședință cuprinzând dosarele care se judecă și orele la care sunt programate, vor fi 

publicate cu două zile înainte de data ședințelor de judecată pe site-ul Tribunalului Brașov . Un exemplar 

al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza instanței. Un exemplar al listelor care 

vor cuprinde și orele la care este programată judecarea cauzelor va fi transmis penitenciarelor în care 

sunt deținute persoanele implicate în cauzele urgente, respectiv, Centrelor de reținere și arestare 

preventivă în care acestea sunt deținute şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după caz.  

 



10. În situația în care partea/avocatul nu se poate prezenta la ora stabilită, se va încerca pe cât 

posibil o nouă strigare a cauzei, până la sfârșitul ședinței de judecată. 

 

 11. Completurile de judecată care judecă în materie penală și care dispun citarea unei persoane 

private de libertate, pentru a fi prezentă fizic în fața instanței, vor lua măsurile necesare comunicând 

permanent cu angajații locului de deţinere care însoţesc deţinuţii la instanţă, ca persoanele private de 

libertate să fie aduse pe rând din spațiul de deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie 

prezent doar deţinutul implicat în cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staţionarea în boxă 

a mai multor persoane (cu excepţia, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpaţi) şi a 

unui interval de timp mai mult decât cel care este absolut necesar pentru desfăşurarea procedurii.  

 

12. Regulile privitoare la distanțarea socială și purtarea măștii sunt obligatorii și în sălile de 

judecată. În cazul în care sunt implicate într-o cauză mai multe persoane private de libertate, preşedintele 

completului de judecată ia măsuri pentru păstrarea unei distanţe de 1,5 m între acestea pe durata şedinţei 

de judecată.  

 

 13. În situația în care ora stabilită pentru soluționarea dosarului în ședința de judecată nu este 

respectată datorită complexității cauzelor anterioare, părțile programate vor aștepta pe hol, sau în sala de 

judecată, dacă este posibil, cu respectarea regulilor de distanțare socială. 

 

 14. După finalizarea cauzei și a activității specifice, părțile și avocații vor părăsi sediul instanței, 

pentru a permite prezența altor persoane, într-un flux continuu, în orele de program ale tribunalului. 

 

 15. Se va evita pe cât posibil traversarea de la judecătorie spre tribunal și retur prin holurile 

interioare ale imobilului, urmând a fi utilizată preponderent curtea interioară, cu respectarea normelor 

de distanțare socială. Este interzisă staționarea pe holurile instanței, după depunerea actelor. 

 

16. Prezența părților la sediul instanței este facultativă, urmând a fi evitată pe cât posibil, afară 

de situația în care există o chemare expresă. 

 

17. Personalul care asigură paza instanței va gestiona și va asigura respectarea regulilor 

stabilite mai-sus. 

 

 18. Pentru respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu SARS COV 2, primul termen de 

judecată va putea fi fixat într-un termen de maximum 120 zile de la finalizarea procedurii de verificare 

și regularizare a cererii de chemare în judecată, prin excepție de la dispozițiile Codului de procedură 

civilă. (astfel cum sa stabilit prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 10/4.05.2020) 

 

 19. Ședințele de judecată în materie penală cu persoanele private de libertate,  se vor desfășura 

prin videoconferință; 

 

 20. Audierea martorilor  care nu au domiciliul în județul Brașov, în cauzele civile și penale, se 

va efectua prin videoconferință, dacă acest lucru este posibil, la sediul tribunalului sau al altei instanței  

în circumscripția căreia își are domiciliul martorul. 

 

 Art. 5 – Prezenta decizie completează regulile de acces și circulație aprobate de președintele 

Tribunalului Brașov pentru imobilul  din B-dul 15 Noiembrie, nr.45, în care funcționează Tribunalul 

Brașov și Judecătoria Brașov și este anexă la planul de pază înregistrat sub nr. 3522/15/11.04.2018. 

 

  

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BRAŞOV 

Judecător  CRISTINA GABRIELA CIOLACU 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 1* 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL încheiat astăzi,  

Data __________________orele_________________ 

 

 

 

 Subsemnatul _______________________________________, am interzis accesul 

numitului/numitei __________________________________________, în calitate de 

_______________, dosar nr.___________________________, deoarece, cu ocazia verificării termice, 

s-a constatat că are o temperatură mai mare de 37,5 grade. 

 

 

 

 

Semnătura 

 

____________________ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la  Decizia nr. 70/12.05.2020 a Președintelui Tribunalului Brașov. 

 


